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1. RESUMO 

O BPO (Business Process Outsourcing) é uma sigla que tem como tradução a 

terceirização de processos de negócio, o mesmo consiste na transferência de 

atividades para prestadores de serviços com a finalidade principal de redução de 

custos. Esse estudo irá tratar sobre o BPO do departamento financeiro em 

pequenas empresas da RMC. Foi utilizado materiais acadêmicos e institucionais, o 

método utilizado será exploratório qualitativo. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Um estudo realizado pelo Sebrae Nacional (2013) aponta que 24,4% das micro e 

pequenas empresas fecham com menos de dois anos de existência, podendo 

chegar a 50% nos estabelecimentos com menos de quatro anos. É para isso que o 

BPO (Business Process Outsourcing) foi criado, ele facilita a vida dos proprietários 

de pequenas empresas. 

 

3. OBJETIVO 

Apresentar o conceito, historia, as vantagens e desvantagens do BPO (Business 

Process Outsourcing) financeiro.  

 

4. METODOLOGIA 

Para a realização desse trabalho foi utilizado buscas em livros, artigos e trabalhos 

já realizados sobre o BPO e terceirização. Buscando inicialmente na literatura 

brasileira, artigos que abrangessem o tema de uma forma mais ampla, 

proporcionando um conhecimento geral do BPO.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1. A história do Business Process Outsourcing (BPO) 
Segundo Pagnoncelli (1993) a terceirização começou a ocorrer nos Estados 

Unidos na Década de 50 devido à falta de mão de obra causada pela Segunda 

Guerra Mundial, os empresários americanos começaram a subcontratar atividades 

secundárias como uma forma de estratégia empresarial. Já no Brasil a 

terceirização se introduziu com a recessão, o mercado cada vez mais restrito fez 

com que novas abordagens fossem utilizadas para buscar a minimização das 
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perdas, a terceirização demonstrava o estímulo para abertura de novas empresas, 

diminuindo o impacto social da recessão e do desemprego. 

5.2. Definição 

Segundo Click e Duenning (2005a), o BPO realizado por terceirizadas 

especializadas em suas áreas, tem o intuito de dar flexibilidade ao processo de 

negocio conforme a necessidade de cada empresa, assim melhorando a relação 

entre empresa e terceirizada. 

Para Sîrbu, Nag e Pintea (2012), o BPO tem como finalidade o acréscimo de 

qualidade, redução de custos, obtenção de benefícios na gestão de. 

5.3. Vantagens do BPO 

Lima (2009) argumenta que o BPO traz melhor segurança em atividades não 

habituais a do tomador do serviço, deixando maior foco no seu core business, 

ocasionando economias tributárias, reconhecimento da empresa e clareza no 

cumprimento dos objetivos. Nessa linha, Hernandes (2010) descreve que os 

essenciais motivos da busca do BPO são a redução de custos, domínio constante 

do prestador e maior eficiência operacional. 

Algumas das vantagens do BPO segundo (HSM, 2004; Serra, 2004.) é quando o 

preço aplicado pelo mercado é menor que o custo interno de produção da 

empresa, as economias de escala obtidas pelo fornecedor podem ser revertidas 

ao cliente. Assim ao contratar o serviço de BPO os profissionais serão fortemente 

capacitados. Um Outsourcing trará respostas rápidas e preços muito mais 

acessíveis. 

5.4. Desvantagens do BPO 
Pagnoncelli (1993) aponta  algumas armadilhas da terceirização: 

 Não se deve terceirizar apenas pela redução de custos 

 Uma má escolha de um terceiro ao invés de ajudar pode atrapalhar. 

A desorientação e perda dos funcionários também é uma desvantagem, segundo 

(Shi, 2007) é importante recordar que o outsourcing de um processo pode trazer 

uma série de transformações no sistema organizacional, envolvendo a estrutura da 

empresa, funções e enumerações de cargos. Assim, podem-se trazer incertezas 

entre os funcionários, até mesmo em como devem desempenhar suas funções. É 

provável que haja corte de funcionários, ampliando ainda mais os impactos 

negativos sobre os funcionários da empresa. 
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 

• Analisar as caracteristicas, custos, vantagens e desvantagens do BPO 
financeiro. 

• Aumentar a possibilidade de sucesso na adoção do BPO. 
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